
  فارغ التحصیل  -تجربیگروه   - ماه قلمچی بهمنآزمون هاي برنامه مطالعاتی  ویژه 

 02122020548تلفن مرکز مشاوره:      مدیر کتابخانه تخصصی کنکور رتبه سازان)(تنظیم برنامه: مهندس جالل سلیمی  

 آغاز شد.        و پسران در دانشکده داروسازي دانشگاه تهران در دانشکده داروسازي شهید بهشتی  دختران       : اردوي نوروزيثبت نام 

 26209350اطالعات بیشتر:  

روز و تاریخ/ الویت 

 مطالعه
 مطالعه 8الویت   مطالعه 7الویت  مطالعه 6الویت   مطالعه 5الویت   مطالعه 4الویت   مطالعه 3الویت  مطالعه 2الویت   مطالعه 1الویت

یستز  دي27دوشنبه 

 سوم 11مرور فصل 

 شیمی

 مرور استو کیومتري

 ریاضیات

 مرور نکات امار

 ریاضیات

  تست امار

 زیست

 3سوم فصل تست

 فیزیک

 آینه هاو تست مرور 

 یمیش

 استوکیومتريتست 

 یمیش

 مرور ترمودینامیک

یاضیاتر  دي28سه شنبه 

 مرور نکات مثلثات

 فیزیک

 آینه ها تست 

  ینید

 دوم 2و1مطالعه درس

  یستز

مطالعه متن کتاب درسی 

  سوم 1فصل

  یستز

مطالعه متن کتاب درسی 

  2فصلسوم 

 یمیش

 ترمودینامیک تست 

 یستز

 سوم 11تست 

 شیمی

 مرور محلولها

یستز  دي29چهارشنبه 

 سوم 2و1تست 

 زیست

 سوم 3لمطالعه فص

  زبان

 4تا1مرور لغت و تست 

  سوم

  فیزیک

 مرور و تست عدسی ها

  ادبیات

درس دوم کتاب  رورم

  و تست 5تا1

 یاضیاتر

 تست مثلثات

  عربی

 دوم 10تا6مطالعه قواعد

 یزیکف

 عدسی تست 

یستز  دي30 پنج شنبه 

 سوم 4مطالعه فصل 

 شیمی

 تست محلولها 

  ادبیات

 مرور نکات زبان فارسی

 زیست

 سوم 4و3تست 

 شیمی

 تست جامع سوم

 ادبیات

 دوم 10تا6مرور 

 فیزیک

 مرور کاروانرژي

 دینی

 دوم 4و3مطالعه 

یستز  بهمن 1جمعه 

 سوم 11و  4تا1تست 

 شیمی

 تست جامع سوم

  عربی

 نواسخ و ترجمهتست 

 فیزیک

 کاروانرژي تست 

  دبیاتا

 10تا1تست درس  100

  دوم

 ریاضیات

مرور نکات هندسه 

 2و1فصل

 6و5ینی مطالعه درس د

  دینی

  زمین شناسی

 پیشمطالعه سرفصل 
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یستز  بهمن2 شنبه 

سال  66تا56مرور نکات 

 دوم و تست

زیست 

 تست جامع سوم

 شیمی

 تست سوم 

 یزیکف

 مرور و تست گرما

 زیست

 پیش6مطالعه 

 زیست

 پیش 6تست 

  زبان

 مرور گرامر و تست سوم

  شیمی 

مطالعه متن کتاب اسید و 

  باز

یستز  بهمن3یکشنبه 

مرور نکات و 

 دوم 73تا69تست

زیست 

 تست سوم و پیش

شیمی 

 تست سوم

 فیزیک

 مرور و تست فشار

 زیست

 مرور نکات و تست

 دوم 92تا77صفحه 

  شیمی 

اسید متن کتاب بخش 

  وباز

  دینی

درس مرور نکات و تست 

  دوم 8و7

  یاضیاتر

 هندسه 3مطالعه فصل

یستز  بهمن4 دوشنبه 

 دوم تست دوره اي سال

  زیست  

 111تا  104نکاتمرور 

  دوم

 یمیش

 مطالعه اسید وباز

  دینی 

 و تست دوم 10و9مرور 

  ادبیات 

 17تا  10تست مرور و

  دوم

  یستز

 124تا 115مرور نکات 

  دوم و تست

 فیزیک

 فشار و گرما تست

 ربیع

و  قواعد دوم تست 

 ترجمه

یستز  بهمن5سه شنبه 

 دومسال تست 

 زیست

 سومدوره اي تست 

 دبیاتا

تا  18تست مرور و

 دومآخر

 یزیکف

 تست نور و گرما

  ریاضی

 4هندسه فصل تست

 ینید

مرور نکات و تست 

 دوم 12و11

 یمیش

 جامع سوم تست 

  ریاضیات

 هندسه سراسري  تست 

یستز  بهمن6چهارشنبه 

 سوممرور نکات 

  ریاضیات

 و امار هندسه  تست 

  فیزیک

 اروانرژيفشار و کتست 

  بانز

 زبان سوم و متن تست 

 یستز

 مرور نکات دوم

  دینی

و 113تست دوم درس 

  دوم و تست 14

 دبیاتا

تست دوره اي دوم 

 ربیع

 قواعد دومتست 

ختصاصیا  بهمن7  پنج شنبه

 قلمچی 94بررسی دقیق سواالت آزمون سال حل و 

  دینی

 دوم و تست 16و 15

 زیست

 تست دوم  و سوم

  ریاضیات

 مثلثات تست سراسري 

  و هندسه

  ادبیات

و  زبان فارسی تست 

  قرابت

یزیک ف

 دوره اي پایه تست 

 عمومی

تست ادبیات دوم  و 

 دینی دوم

بررسی برخی سواالت آزمون صبح و انجام  استراحتزمون قلمچی آ بهمن8 جمعه 

  تکالیف
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